
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Dit is de zesde nieuwsbrief over de Rand-
weg Boekel. In deze nieuwsbrief praten wij 
u bij over de procedure rondom het be-
stemmingsplan, inclusief de ter inzage-
legging van het ontwerp bestemmingsplan 
en een informatiebijeenkomst hierover.  
 

Meer weten? Kijk dan op 
www.boekel.nl/randweg. 
 

 

Ontwerp bestemmingsplan (OBP) in 
procedure gebracht 
Het college van B&W heeft op 8 november 2016 
eveneens ingestemd met het in procedure 
brengen van het ontwerp bestemmingsplan 
(OBP) ‘N605 - Randweg Boekel’.  In vergelijking 
tot het VOBP zijn er diverse aanvullingen, met 
name op het gebied van flora & fauna en 
landschappelijke kwaliteit. Ook zijn diverse 
wijzigingen vanuit de nota van inspraak 
doorgevoerd. Het OBP wordt op korte termijn 
gepubliceerd en ter inzage gelegd. Iedereen kan 
dan zijn of haar zienswijze indienen bij onze 
gemeenteraad.  
 

Vanaf donderdag 17 november 2016 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘N605 – Randweg 
Boekel’ ter inzage gedurende zeven weken bij 
de publieksbalie. 
 
 

 

College stelt nota van inspraak vast 
Op 8 november 2016 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders de nota van 
inspraak vastgesteld. Hierin staan de 
inspraakreacties die binnen zijn gekomen nadat 
het voorontwerp-bestemmingsplan (VOBP) 
‘N605 - Randweg Boekel’ ter inzage heeft 
gelegen. In totaal zijn er 27 inspraakreactie 
binnengekomen. Deze reacties zijn door het 
college beoordeeld. Naar aanleiding van de 
reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan -
aangevuld en gewijzigd- in procedure gebracht 
(zie verderop in deze nieuwsbrief). De indieners 
van een inspraakreacties ontvangen een 
schriftelijke reactie van het college.  
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U kunt hier terecht tijdens openingstijden van het 
gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is ook te 
raadplegen via: 

 www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: 
NL.IMRO.0755.BPHGRandwegBoekel-ON01). 

 www.boekel.nl/randweg (pdf bestanden). 
 

Binnen zeven weken vanaf 17 november, dus uiterlijk 4 januari 
2017, kan iedereen een zienswijze indienen. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met 
de heer G. (Gijs) Klop, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, 
via 0492-326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij 
de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.  
 
 

 

Wijzigingen in het OBP 
Naar aanleiding van de inspraakreacties op het VOBP is op 
een aantal aspecten sprake van aanpassing van het 
bestemmingsplan: 
 
 De watergang aan de zuidzijde van de verbindingsweg 

naar de Vlonder is in maatvoering aangepast, zodat 
minder gronden van derden noodzakelijk zijn. De 
bermsloot aan de noordzijde van deze weg is eveneens 
iets versmald. 

 De bestemming  
‘natuur’ bij de ge- 
meentelijke retentie- 
vijver aan de Neer- 
broek wordt gewijzigd  
in bestemming ‘groen’.  

 De verbindingsweg 
tussen Mutshoek en  
Leurke wordt gehand- 
haafd, maar wel in  
versoberde vorm.  
Immers, uit de in- 
spraakreacties maken  
wij op dat deze nieuwe 
weg vrijwel uitsluitend  
een functie voor het  
landbouwverkeer krijgt. 
Er wordt daarom uit- 
gegaan van een semi- 
verharding met een  
breedte van 3,0 meter  
en bermen van 1,5 meter aan weerszijden. 

 

http://www.boekel.nl/randweg
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.boekel.nl/randweg


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

 
Nieuwsbriefabonnees gevraagd! 
Mocht u nog geïnteresseerden voor deze nieuwsbrief weten, 
die deze ook graag willen ontvangen? Dan horen wij dit graag! 
Bij voorkeur via de mail: randweg@boekel.nl.  

 

MEER INFO: WWW.BOEKEL.NL/RANDWEG 
 

 Een groot aantal insprekers maakt zich zorgen over 
geluid. Ondanks dat het toepassen van stil asfalt in het 
VOBP als “niet doelmatig”  is beoordeeld op basis van de 
richtlijnen, hebben gemeente en provincie toch besloten 
om stil asfalt toe te passen op de randweg, om tegemoet 
te komen aan de zorgen van de betrokkenen.  

 Samen met de bewoners van Molenwijk zal worden 
gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatieve 
fiets/wandelroute van Molenwijk naar de kern van Boekel. 
Voorwaarde daarbij is dat hiermee geen aantrekkelijke 
alternatieve fietsroute wordt gerealiseerd voor alle fietsers 
vanaf Volkel richting Boekel en in tegengestelde richting. 
De gemeente zal zich inspannen om deze verbinding te 
realiseren, dit is echter nog geen garantie voor 
daadwerkelijke realisatie. Hiervoor zijn wij van meerdere 
partijen afhankelijk. 

 

Aanvullingen in het OBP 
In de periode tussen het VOBP en heden 
zijn nog enkele onderzoeken verricht en 
aanvullende voorstellen uitgewerkt. De 
belangrijkste zijn: 
 

Flora & Fauna 
Toen het VOBP ter inzage is gelegd, 
waren nog niet alle flora- en 
faunaonderzoeken afgerond. Dat is nu 
wel het geval. Op basis daarvan is een 
compensatieplan opgesteld voor flora en 
fauna, om de negatieve effecten voor 
diverse soorten te mitigeren en te 
compenseren. De belangrijkste 
maatregelen zijn: 
 Uitrastering randweg en passages onder 

de randweg voor onder andere de das. 
 Hop-overs voor vliegroutes van 

vleermuizen en verblijfplaatsen realiseren. 
 Aanbrengen verblijfplaatsen voor kerkuil, 

steenuil en huismus. 
 
Landschappelijke kwaliteit 
Er is een voorstel uitgewerkt m.b.t. 
landschappelijke kwaliteitsverbetering/inpassing. 
Naast inpassing van de weg, dienen er 
ruimtelijke maatregelen te worden getroffen, die 
de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten 
van het gebied versterken. Daarmee wordt 
eveneens tegemoet gekomen aan de wensen en 
opmerkingen van een aantal bewoners en 
belanghebbenden. In het plan voor de 
landschappelijke kwaliteitsverbetering worden de 
volgende maatregelen benoemd: 
 

 Herstellen van laanstructuren langs het 
onderliggend wegennet. 

 Herinrichting van gronden die grenzen aan 
de Molenloop. 

 Groen-blauwe landschapsversterking op 
perceel grenzend aan de Burgtse Loop. 

 Herstellen en verbeteren van recreatieve 
fiets- en wandelroutes die door de 
randweg worden onderbroken. 

 
 

 

Voorbeeld hop-over 
voor vleermuizen 

 

mailto:randweg@boekel.nl


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel.  
 

MEER INFO: WWW.BOEKEL.NL/RANDWEG 
 

Hoe verder? 
Zoals aangegeven gaat het OBP nu 6 weken 
ter inzage. De zienswijzen die op het OBP 
binnenkomen, zullen in de eerste maanden van 
2017 worden beoordeeld. Dit kan leiden tot 
aanvullende onderzoeken en/of wijzigingen van 
het bestemmingsplan. Daarna wordt het 
bestemmingplan door de gemeenteraad 
vastgesteld, volgens de huidige planning in juni 
2017. Afhankelijk van de tijd die nodig is voor 
de beroepsprocedures en de grondverwerving, 
kan het aanleggen van de Randweg starten in 
2019.  
 
 

 

Grondverwerving en kavelruil 
Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan 
verwervingen en kavelruil. Intussen zijn 
meerdere percelen onder de randweg 
verworven. Dat is relatief eenvoudig. Kavelruil 
is meer complex, dat wisten we van tevoren. 
Toch maken we ook daarin stappen. Omdat dit 
een hele puzzel is waarin persoonlijke 
belangen meespelen, zijn we terughoudend 
met communicatie hierover.  
 
 
 
 

 
 
 

Uitnodiging informatieavond op 30 november  
 
Het OBP dat vanaf 17 november a.s. ter inzage wordt 
gelegd is een lijvig, en niet altijd even eenvoudig te lezen, 
document. Daarom organiseren we een informatieavond. In 
tegenstelling tot de vorige informatiebijeenkomsten over de 
randweg is er geen centrale presentatie, maar betreft het 
een inloopbijeenkomst. U  kunt dan op het door u gewenste 
moment op die avond binnenlopen in de raadzaal van het 
gemeentehuis voor vragen over de procedure en/of de 
inhoud. Er zijn voldoende deskundigen aanwezig vanuit de 
gemeente, provincie en bureau Kragten om u individueel te 
woord te staan.   
 

U bent van harte welkom op: 
 

Woensdag 30 november 2016 
Tussen 19.30 en 21.30 uur (inloop) 

Gemeentehuis (raadzaal) 
 
 
 
 

 
 
 

Nadere informatie 
Voor nadere informatie over de Randweg 
Boekel kunt u altijd de website 
www.boekel.nl/randweg raadplegen. Hier zijn 
ook veel documenten te vinden, zoals alle 
nieuwsbrieven. Vragen en opmerkingen kunt u 
mailen naar het mailadres randweg@boekel.nl. 
Bellen kan ook, met Jeroen van Bremen: 

telefoon 06-27745193.  
 
 
 

 
 
 

Voorbeeld 
dassentunnel 

De randweg doorsnijdt op meerdere plekken fiets- en 
wandelroutes. In samenwerking met de lokale verenigingen en de 
VVV zal worden gekeken naar het weer verbinden van de routes. 
Sterker nog, er is een flink budget beschikbaar gesteld om de 
routes te versterken. In overleg gaan we hier invulling aan geven. 

http://www.boekel.nl/randweg
mailto:randweg@boekel.nl

